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FREEDOM & PEACE DAY 3 
RUCH SPOŁECZEŃSTWA ALTERNATYWNEGO 

 
GIEŁDA PŁYT WINYLOWYCH – ZGŁOSZENIE WYSTAWCY 

 
Zgłaszam chęć wzięcia udziału w giełdzie płyt winylowych w dniu 15 września 2018 roku, 
podczas FREEDOM & PEACE DAY w Europejskim Centrum Solidarności.  
 
Nazwa sklepu (jeżeli dotyczy): ………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko wystawcy / właściciela sklepu: ....................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
NIP / PESEL: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby, który w dniu imprezy odpowiedzialna będzie za stoisko: …………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Numer telefonu i adres e-mail osoby, który w dniu imprezy odpowiedzialna będzie za stoisko:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem giełdy i akceptuję jego 
postanowienia.  
 
……………………………………………………. 
pieczątka / podpis 

Dokonując zgłoszenia, Wystawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z 

organizacją i wzięciem udziału w Giełdzie Płyt Winylowych.  

Administratorem danych osobowych jest Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1, 80–863 Gdańsk. 

Dane będą przetwarzane wyłącznie w ww. celach. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna i 

niewymuszona zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych we wskazanym celu 

(w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców danych 

ani przekazane do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przechowywane od momentu podania danych (wyrażenia 

zgody) do czasu jej wycofania, względnie do czasu określonego przez właściwe przepisy obowiązującego prawa. 

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub sprzeciwu, chyba, że prawo Unii lub prawo 

państwa członkowskiego nie przewiduje takiego uprawnienia. Zgoda może zostać w każdym dowolnym momencie 

wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie jednoznaczne z brakiem możliwości 

wzięcia udziału w wydarzeniu. Przysługuje również Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego dla ochrony danych osobowych. 
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